OOS NUUTS
PERIODIEK GENHOUTER
NIEUWSBLAD
Berichten, mededelingen en advertenties
vóór maandagavond 20.00 uur digitaal
bezorgen op: oosnuuts@gmail.com
:

57e JAARGANG NO.24

Bankrekening: NL17RABO0104906510
o.v.v. oosnuuts
vrijdag 12 november 2021

ATTENTIE
Indien u OOS NUUTS niet heeft ontvangen voor vrijdagavond 20:00 uur, vriendelijk
verzoek dit door te geven aan familie Spronken, tel. 046-4360971.
Bereikbaarheid kerkbestuursleden: Ger Franssen 046-4373151 of 06-42978185
Elly van Wunnik 06-22629726.
In geval van toediening laatste sacrament kunt u bellen met het klooster in
Schimmert 045-4048111.
Voor bestellen van H. Missen kunt u terecht bij Thea Henssen, Hubertusstraat 72.

Spreuk van de week: Wie zich niet ergert maar verwondert,
wordt geen 80 maar 100.
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KERKDIENSTEN VAN DONDERDAG 11 NOV. T/M ZONDAG 21 NOV. 2021
Telefoonnummers: pastorie Schimmert: 045-4041227 klooster: 045-4048111
Kerkbestuur Genhout: NL67RABO0104903961 tnv. Parochie St. Hubertus
Email: info.parochiegenhout@gmail.com
Donderd.11 nov.: Opening carnavalsseizoen.
18:33 uur H. Mis opgeluisterd door leden van het G.K.Z.
Zondag 14 nov.: drieëndertigste zondag door het jaar.
10:00 uur H. Mis opgeluisterd door het G.K.Z.
Intenties: Tina Peusens-Nijsten (verjaardag),
Dien Luijten-Nijsten (verjaardag),
Ouders van Roosmalen-Broks (jaardienst) en
Henk van de Worp (jaardienst)
Zondag 21 nov.: vierendertigste zondag door het jaar. Vriendenviering.
10:00 uur H. Mis opgeluisterd door het SlavischByzantijns Koor Anastasis.
Intenties: ouders Henssen-Menten (gest.jaardienst),
Ouders Juul en Jo Benjaminsen-van der Heyden en
Suus Benjaminsen-Westerman,
Harrie Bruls (jaardienst en tevens verjaardag)
ZIEKENCOMMUNIE
Als U de H. Communie wilt ontvangen op de 3e vrijdag van de maand of als u
ziekenbezoek van een van de kapelaans op prijs stelt, kunt U dat doorgeven bij
Liesbeth Limpens 06-20610518.
ALLES HEEFT ZIJN TIJD
De bladeren die nu veel op de grond vallen
lijken op het leven dat geen eeuwigheid kent.
Net zoals de kleur van de bladeren verandert van
groen naar geel,
zo herkennen lichaam en schoonheid ook
veroudering.
Niets is dus eeuwig.
‘Niets duurt voort, behalve verandering’, zei
Griekse filosoof, Heraclitus.
In lijn met dat, zegt Prediker: “…, alles gebeurt op zijn eigen tijd.
Er is een tijd van krijgen en een tijd van geven.
Er is een tijd dat je zaadjes in de grond stopt en een tijd dat je bloemen kunt plukken.
Er is een tijd om te rouwen en een tijd om te feesten.
Er is een tijd dat je lacht maar soms ook moet huilen.
Er is een tijd dat je danst en een tijd dat je stampvoet.
Er is een tijd van knuffelen en een tijd van met rust laten.
Er is een tijd van zoeken en een tijd van vinden.
Soms voel je je ziek, dan weer voel je je beter.
Soms zet je je schrap, dan weer laat je je gaan…
Alles heeft zin in een mensenleven,
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het is altijd weer nemen en dan weer geven,
zoals de zee met zijn vloed, als zomer en winter,
warmte en kou, leven en dood…. en toch weer leven!”
In welke situatie je ook nu zit en wat je ook meemaakt,
wees gerust, alles goed komt, want alles heeft zijn tijd.
Kapelaan Charles Leta
SJRAVELNUUTS
Helaas is de lètste dage ‘nne haup kommosie gewaes euver
’t versjpreide van ’t coronavirus tiedes (carnavals)
evenemente. Daodoor is d’r ‘nne haup verdeildheid in
Limburg en wèt eigelik neemes wat waal en neet kènt en
maog. Veer zin d’rvan euvertuug dat v’r de kommende
waeke ôs drie evenemente (Äöpeningsaovend, Graote
Zitting en Jeugzitting) op ’n veilige meneer kenne organisere bènne de
reigels die gelde, mer weite nog neet wat ôs opgelag wurt de kommende
waek. Daorum höb v’r besjlaote om in dees oetgave van Oos Nuuts gein
mededelinge te doon euver ’t al dan neet doorgaon en eventueel verplaatsje
van aktiviteite.
Veuralsnog zeet g’r geweun welkom in Gasterie Genhout Treft op:
• Donderdigaovend 11 november vanaaf 19.11 oer veur de
Äöpeningsaovend mèt De Knöppele en angere artieste én veuraaf
vanaaf 18.33 oer in ôs Sint Hubertuskèrk veur de Äöpeningsmès
• Zaoterdig 20 november vanaaf 17.49 oer (zaal aop vanaaf 17.00 oer)
veur ôs 48e Graote Zitting. Lèt op: allein toegankelik mèt ’n geldig
toegangsbewies die te verkriege zin in Gasterie Genhout Treft.
• Zondig 21 november vanaaf 14.00 oer veur ôs Jeugzitting mèt Shrek.
Hieveur hoof g’r gein kaertje te höbbe.
Lèt op: bie alle aktiviteite wurt d’r ’n controle gedaon op de corona-app of ’n anger
geldigtoegansbewies zowie de euverheid dat veursjrif.
Hauwt ôzze Facebook-pagina in de gate veur ’t lètste nuuts euver ôs
aktiviteite in november. Luu die kaarte höbbe gekoch veur de Graote Zitting
waere op de heugte gehauwte moch d’r get verangere.
Het is allenei neet zwao leuk om hie reakening mèt te motte hauwte, mer ûche en
ôzze gezondheid sjteit baove alles. Daorum probeer v’r alles zo good en veilig
meugelik te organisere zônger daobie metein alles (op ’t allerlètste moment wooin v’r noe laeve) aaf te gelasjte.
Tot bènnekort bie ôs aktiviteite. Veur noe, Alaaf!
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Lieve kinderen van Genhout,
Omdat Sint en de Pieten ons binnenfeest IN de Gasterie door Corona dit jaar
helaas over moeten slaan, hebben ze iets súper leuks bedacht...
Sint en de Pieten komen naar JOU toe deze winter!
Kinderen tot en met 9 jaar kunnen zich opgeven en op 27 November, mèt
een mooie tekening, bij hun voordeur te wachten opeen lekkere snoepzak
van de Sint.
Deze brengen we, al dansend op de sinterklaasmuziek, tussen 10.00 en 12.00
uur met Sint en Piet bij je langs. En wie weet strooien we ook nog wat lekkers...
Dus trommel gezellig ook opa en oma op en maak er samen een mooie
sinterklaas intocht bij je thuis van.
Mail je naam en adres vóór 22 november naar sintenpietgenhout@hotmail.com.
Dan kan inpak Piet alvast aan de snoepzakken beginnen en kan wegwijs Piet de
route uitzetten!
O ja en vergeet niet heeel hard te zingen voordat je gaat slapen!
Zien we je dan? Als jullie zoet zijn, zorgen wij voor het lekkers!
Dag hoor!
Sint, pieten en team sinterklaasfeest
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DONATEURSAKTIE FANFARE ST. ANTONIUS 2021
Beste inwoners van Genhout, Geverik en Kelmond,
Twee weken geleden heeft u, als bijlage bij het Oos Nuuts, de brief ontvangen over
de donateursaktie 2021 van fanfare St. Antonius. In verband met het Corona-virus
hebben we dit jaar helaas moeten besluiten om niet persoonlijk bij u aan de deur
te komen.
Toch bieden wij u de mogelijkheid om onze fanfare financieel te steunen.
Uw steun stellen wij ten zeerste op prijs.
U kunt een vrijwillige bijdrage overmaken op onze rekening
NL20RABO 010.49.03.643 onder vermelding van eenmalige bijdrage.
Ook is het mogelijk om de bijdrage (in een enveloppe) af te geven bij een van
onderstaande adressen:
Roy Tijssen
Grootgenhouterstraat 171
Pascal Goessens
Op de Aks 12
Mien Gorissen
Kelmonderstraat 11 (Kelmond)
Jo Vonken
Erenfriedstraat 9 (Beek)

Helaas is ons geplande concert, tijdens de vrijwilligersavond op 26
november a.s., ook geannuleerd i.v.m. het virus. Alle pijlen worden nu
gericht op het Galaconcert op 09 april 2022 in het Asta Cultuurcentrum.
Bij voorbaat dank voor uw steun.
Bestuur, leden en dirigent Fanfare St. Antonius.
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WOONBEURS GENHOUT
Zaterdag 27 november van 13.00-18.00
Locatie Gasterie Genhout Treft
Het is fijn wonen is in Genhout! En om dat zo te houden mag er meer
doorstroming zitten in de woningmarkt. Ouderen willen kleiner wonen én in
Genhout blijven. Jongeren zoeken een starters woning. Als werkgroep hebben
we gemeend hierin te kunnen ondersteunen. Hierdoor zijn er een aantal
woonprojecten aan het licht gekomen die we tijdens de woonbeurs graag aan u
presenteren.
Wilt u weten welke WOON mogelijkheden er zijn in de toekomst van Genhout?
Kom dan naar de WOONBEURS.
Programma
13.00 Inloop
13.30 Officiële opening, welkom en toelichting programma
14.00 Presentaties projecten
16.30 Rondgang langs infostands
17.30 Officiële afsluiting en borrel
U bent van harte welkom!
Projectgroep Wonen Burger Initiatief Genhout
AGENDA
2021
11 nov
12 nov
14 nov
20 nov
21 nov
21 nov
27 nov

- Äöpeningsmès enr Äöpeningsaovend Sjravelaire
- Oktoberfest GSV 28
- ATB toertocht
- Graote Zitting Sjravelaire
- Jeugdzitting Sjravelaire
- Eten en drinken voor de Hubertuskerk
- Woonbeurs Genhout in Gasterie Genhout Treft

2022
22 jan
- Auw Wieverbal
5 febr
- Seniorenmiddag Sjravelaire
12febr
- Prinsereceptie & Prinsebal Sjravelaire
19febr
- Bezörge Sjravelkezèt
20 febr
- Optoch Genhout
21 febr
- Pyama-frühsjoppe
27 febr t/m 1 mrt - Limburgse Carnavalsdaag
9 april
- „Mix of Music“ galaconcert fanfare St.Antonius
15 sept t/m19 sept - Belevingstheater 80 DAAG Ons Genoegen
23 sept
- Feestavond 100 jaar Ons Genoegen met band
24 sept
- Theatre de Spectacle en receptie Ons Genoegen
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UITVOERING FESTIVAL DER DIEREN
De commissie Concert&Kunst (C&K) van de Stichting
SintHubertusKunstCentrum (SHKC) Genhout organiseert op
14 en 15 mei 2022 het Festival der Dieren.
Dankzij een royale subsidie van de Gemeente Beek zijn we in staat dit festival te
organiseren.
Middels de inzet van NJOY worden alle Basisschoolleerlingen van groep 5-6-7en 8 benaderd om deel te nemen aan dit vrolijke festival. Hierbij worden ze
uitgedaagd om te dansen, zingen, toneel te spelen, schilderen en tekenen etc.
Deze kinderen worden door 4 professionele musici en 1 professioneel drama
regisseur begeleid.
De kinderen zijn de spil van het feest op 14 en 15 mei waarvoor we nu opzoek
gaan naar vrijwilligers om daadwerkelijk hand en span diensten te verrichten en
ons mee te helpen dit festijn in goede banen te leiden.
De muzikale kern van het festival wordt gevormd door de Limburgse koorschool
Cantarella, het kinderkoor “ DievanOss" , de jeugdfanfare Sint Antonius Genhout
. De toneel acts worden begeleid door de toneelgroep " Ons Genoegen” De
dansgroep de Sjravelsterkes en dansschool Rick Schmitz is ook van de partij.
Als hoogte punt zal op zondag 15 mei een optocht met dieren en zingende,
springende kinderen die geschminkt en verkleed zijn, door Genhout trekken.
Zij dragen prachtig geschilderde afbeeldingen van dieren met zich mee om
tenslotte in onze mooie kunstkerk de uitvoering het Festival der Dieren op te
voeren.
Het Festival der Dieren heeft als doel het enthousiasme voor kunst en cultuur te
promoten door middel van het mobiliseren van een groep scholieren van groep 5
6,7 en 8 van alle basisscholen van de Gemeente Beek.
Om een en ander in goede banen te leiden hebben we een aantal vrijwilligers
nodig.
Wilt u ons komen ondersteunen? Meld u dan aan via de bijgevoegde flyer en /of
bezoek onze voorlichtingsavond op maandagavond 22 november om 19.00 uur in
Gasterie Genhout Treft.
De verscherpte Corona maatregelen zijn van toepassing. QR of negatief
testbewijs en identificatie zijn noodzakelijk.
U wordt tijdig geïnformeerd, indien de aangescherpte maatregelen ons dwingen
de bijeenkomst te verplaatsen.
Namens de organisatie:
Harry Brouwers voorzitter C&K en
Harrie Waelen voorzitter SHKC
Tel 06 .542 .542. 11
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GSV’28 NIEUWS
Uitslagen senioren
Zondag 7 november werd een rustige dag voor GSV'28. Zowel ons 1e als 2e elftal
werden afgelast wegens corona besmettingen bij onze tegenstanders,
respectievelijk Sporting Heerlen en Bekkerveld 2. We wensen hen veel beterschap
toe! GSV'28 1 haalt deze wedstrijd in op donderdag 25 november om 20.00 uur op
ons Jean Nijsten Sportpark. Twee dagen eerder reist GSV'28 2 af naar Heerlen
voor de inhaalwedstrijd tegen Bekkerveld 2. Deze twee afgelaste wedstrijden
waren geen uitzondering in het Zuid-Limburgse amateurvoetbal. Ongeveer de helft
van alle wedstrijden van dit weekend moet nog voor de winterstop ingehaald
worden. Vorig weekend werden ook al drie wedstrijden afgelast in de 2e klasse
G.Koploper Sportclub'25 kwam zondag wel in actie. Tegen hekkensluiter
Lindenheuvel-Heidebloem bleven de mannen van Remo Gielkens steken op 1-1.
Duur puntverlies in de strijd om de 1e periodetitel. Caesar verloor de andere
wedstrijd in 2G. De Keizerlijken kwamen nog terug van een 2-0 achterstand (tot 22), maar zagen Geusselt Sport in de slotfase vervolgens binnen enkele minuten
uitlopen tot 5-2. Zaterdag speelden RVU en Heer tegen elkaar. RVU bleek te sterk,
won met 4-1 en staat nu 2e achter Sportclub'25. GSV'28 blijft koploper van het
rechter rijtje.
Geulsche Boys 2 - GSV’28 4
GSV’28 VR1 - Schimmert VR1
Wedstrijden GSV’28 35+1
Wedstrijden GSV’28 35+2
Wedstrijden GSV’28 VR30+
Programma senioren
Za. 13 nov.
18:00 uur
Zo. 14 nov.
10:00 uur
14:30 uur
Ma. 15 nov.
20:30 uur

1-5
1-1
3-0 / 0-0 / 2-1 / 1-4
1-0 / 3-0 / 4-2 / 3-2
1-0 / 0-2 / 0-1 / 1-0

Zulise Reccom 1 - GSV’28 1 zaal
GSV’28 4 SVE 2
GSV’28 1 - Centrum Boys 1
GSV’28 1 zaal - ZVC De Kneeschers

Uitslagen jeugd
S’mmert/GSV'28 JO17-1 - FC Hoensbroek JO17-1
Heer JO15-1 - GSV'28/S’mmert JO15-1
Schinveld JO15-1 - GSV'28/S’mmert JO15-2
S’mmert/GSV'28 JO13-1 - FC Landgraaf JO13-1
Groene Ster JO12-1 - S’mmert/GSV'28 JO12-1
S’mmert/GSV'28 JO11-1 - G’rtruidse Boys JO11-1
Programma jeugd
Za 6 nov.
09:00 uur
09:30 uur
09:30 uur
09:30 uur
10:15 uur

2-1
6-2
6-2
7-0
3-3
3-6

Minor/W’ndia JO9-1JM - S’mmert/GSV’28 JO9-1
Wedstrijden GSV’28/S’mmert JO7-1 in Genhout
S’mmert/GSV’28 JO8-1 - Bunde/I.B.C.’03 JO8-1JM
Wedstrijden GSV’28/S’mmert JO7-2 in Spaubeek
V’daal/RKSVB JO11-2 - S’mmert/GSV’28 JO11-1
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10:15 uur
10:30 uur
11:00 uur
13:30 uur
14:30 uur

S’club Jekerdal JO10-1 - S’mmert/GSV’28 JO10-1
Kerkrade West JO13-1 - S’mmert/GSV’28 JO13-1
S’mmert/GSV’28 JO12-1 - Hulsberg JO12-1
GSV’28/S’mmert JO15-1 - Bekkerveld JO15-2
Weltania JO1701 - S’mmert/GSV’28 JO17-1

OKTOBERFEST
Het is weer tijd voor een feestje bij GSV’28! Op vrijdag 12 november zal het bier
rijkelijk vloeien tijdens het Oktoberfest. Kom vanaf 20:30u naar de kantine op ons
Jean Nijsten Sportpark in je mooiste lederhosen of dirndl en feest mee met onze
mystery DJ. Denk aan je coronatoegangsbewijs!
CORONATOEGANGSBEWIJS
Sinds zaterdag 6 november is het door de overheid verplicht om bij het betreden
van sportkantines en/of kleedlokalen een coronatoegangsbewijs te laten zien. Wij
vragen iedereen die de kantine of de kleedlokalen wil betreden zijn of haar
coronatoegangsbewijs te tonen aan de controleur bij de ingang. Alvast van harte
bedankt voor de medewerking.
OUD IJZER
***U kunt iedere werkdag op ons Jean Nijsten Sportpark, als de poort is geopend,
uw oude metalen (accu’s, witgoed, kabels en alle elektrische apparaten), maar ook
oud frituurvet en alle plantaardige oliën (in goed gesloten verpakking in groene
container) inleveren. Indien te groot en/of te zwaar, bel voor het maken voor een
afspraak met Frank Graman via 046-4370963 (tussen 17.00-18.00 uur). Vanwege
de te maken kosten zullen we een kleine vergoeding van €5,- per apparaat moeten
vragen bij het verwerken van een koelkast of diepvries. Alvast hartelijk bedankt!
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NAJAARSPROEVERIJ CAVE DE WITTENBERG
Schrijf in voor onze NAJAARSPROEVERIJ 2021 in onze Cave.
vr 19 / za 20 (volgeboekt) of vr 26 / za 27 november a.s.

Inschrijven:
mail info@cavedewittenberg.nl of bel 06-55137113
(Grootgenhouterstraat 71)

kijk voor meer info op www.cdw88.nl
WELKOM!
Frans Hawinkels

Cave de Wittenberg
'voor betere wijnen de beste’
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cave de Wittenberg
'voor betere wijnen de beste'
Grootgenhouterstraat 71
6191 NR BEEK/NEDERLAND
0031-464374783
0031-655137113
Btwnr NL819716807B01
K.v.K. 14041474
www.cavedewittenberg.nl
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